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Synopsis. W artykule przedstawiono wyniki analiz różnych elementów procesów składających się na zarządzanie 
wiedzą w ośrodkach doradztwa rolniczego. Analizowano zagadnienia teoretyczne dotyczące zarządzania wiedzą oraz 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ośrodkach w 2010 roku. Celem badań ankietowych było ustalenie, 
czy i w jakim stopniu ośrodki stosują mechanizmy zarządzania wiedzą. Do badań wykorzystano test zarządzania 
wiedzą nakierowany na samoocenę jakości zarządzania z wykorzystaniem mechanizmów dotyczących wiedzy or-
ganizacyjnej. W wyniku analiz ustalono, że ośrodki stosują niektóre mechanizmy zarządzania wiedzą, szczególnie 
w obszarach dotyczących pracowników i kierowników. Głównie poprzez sprzyjanie procesom rozwoju kompetencji 
zawodowych osób zatrudnionych. Natomiast uznano, że ośrodki nie stosują mechanizmów systemowego kształto-
wania organizacyjnej bazy wiedzy, w tym także w celu udostępniania jej w ramach procesów dzielenia się wiedzą.

Wstęp
W lizbońskiej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego społeczeństw i państw Unii Europejskiej 

[Szomburg 2006], podkreślano rolę społeczeństwa opartego na wiedzy, jako istotnego czynnika wspo-
magania konkurencyjności gospodarek europejskich.

Jednostki doradztwa rolniczego uczestniczą w realizowaniu europejskich strategii gospodarki opartej 
na wiedzy i społeczeństwa wiedzy, w szczególności poprzez realizowanie działań kształcenia ustawiczne-
go. Kształcenie ustawiczne, pojmowane jako uczenie się przez całe życie, służy rozwijaniu kompetencji 
zawodowych ludzi, a poprzez nie, służy rozwojowi wspólnoty, rozwojowi społeczeństwa opartego na 
wiedzy oraz trwałemu rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki rozwojowi gospodarczemu 
Wspólnoty powstają liczniejsze i lepsze miejsca pracy, a także wzrasta spójność społeczna przy jednocze-
snym zapewnieniu należytej ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń [Jurkowski 2009].

Metodyka badań
Uczestnikami badań były wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Celem głównym badań było 

ustalenie, w jakim stopniu ośrodki stosują system zarządzania wiedzą. Działania badawcze poprowa-
dzono w zakresie celów i zadań ODR-y doradztwa rolniczego oraz badano czy stosowane są programy 
pozwalające na uznanie, że w ośrodkach wykorzystywane są narzędzia wchodzące w zakres zarządzania 
wiedzą. W badaniach wykorzystano analizę treści zawartych w publikacjach dotyczących tematu. Do 
badań zastosowano także test zarządzania wiedzą [Rampersad 2004]. Ankietę badawczą skierowano do 
wszystkich ODR-ów, jednak tylko 18,75% ośrodków wzięło udział w badaniach.

Wyniki badań
Ośrodki doradztwa rolniczego są samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi. Są zatem 

organizacjami, tj. całościami złożonymi z części współdziałających ku powodzeniu całości [Kotarbiński 
1982]. Na funkcjonowanie takiej organizacji składają się 4 podstawowe elementy [Kuc 2003]:
 – cele (zadania) realizowane przez organizację i wynikające stąd określone działania,
 – ludzie wraz z ich indywidualnymi i zbiorowymi dążeniami i wzorcami zachowania,
 – wyposażenie materialno-techniczne i technologiczne (środki techniczne) oraz określone zasady 

posługiwania się nim,
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 – formalna struktura, czyli przyjęte zasady podziału zadań i odpowiedzialności za nie, władzy i zwią-
zanej z nią odpowiedzialności i informacji. 
Do głównych cech organizacji można zaliczyć [Kurnal 1967]:

 – specjalizację, polegającą na wyraźnym rozgraniczeniu usprawnień i obowiązków związanych z 
poszczególnymi pozycjami (rolami), przy założeniu wysokiego szczebla specjalizacji funkcji, jak i 
kwalifi kacji,

 – hierarchię, polegającą na podporządkowaniu niższych szczebli wyższym, uprawnionym do kontro-
lowania i regulowania działalności tych pierwszych,

 – formalizację, polegającą na regulowaniu zachowań pracowników, koordynowaniu ich działalności,
 – profesjonalizację, polegającą na traktowaniu przez pracowników swojej działalności jako zawodu i 

głównego nurtu kariery życiowej. 
Zarządzanie można najogólniej zdefi niować, jako proces prowadzący do osiągnięcia konkretnych 

założonych wcześniej celów w sposób sprawny oraz skuteczny [Drucker 2003]. Proces zarządzania 
jest wieloetapowym podejmowaniem decyzji [Gościński 1982]. Wiedza stanowi zbiór wiarygodnych 
informacji o rzeczywistości oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania [Encyklopedia 1997]. Na 
wiedzę składają się także zbiory poglądów, wierzeń, mądrości, danych, które mają wartość poznawczą, 
oraz praktyczną. W zakres wiedzy wchodzą także zdolności człowieka, wyróżniające go spośród innych 
jednostek, pozwalające mu budować i interpretować otoczenie [Baruk 2006]. Wiedza w organizacji 
obejmuje również zbiory procedur, zasoby informacji, a także odpowiednie wykształcenie pracowników 
oraz doświadczenie w posługiwaniu się procedurami oraz informacjami [Grudzewski, Hejduk 2004].

Zadaniem jednostek doradztwa rolniczego jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działa-
nia w zakresie: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające 
na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw 
rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifi -
kacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich [Ustawa o jednostkach … 2004]. 
Ośrodki, w ramach swych działań prowadzą: szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów 
wiejskich, działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, działalność w zakresie pod-
noszenia kwalifi kacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, analizy rynkowe 
i analizy funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz prowadzą wiele innych działań. Działania te ośrodki 
realizują nieodpłatnie. Ośrodki mogą także wykonywać działania odpłatne, w tym m.in. prowadzenie ksiąg 
rachunkowych i innej dokumentacji dla gospodarstw rolnych, działalność promocyjna gospodarstw rolnych, 
prowadzenie kursów kwalifi kacyjnych w zawodach przydatnych w działalności rolniczej, organizacji targów, 
pokazów. Realizowanie zadań ośrodków doradztwa rolniczego wykonywane jest w procesach zarządzania. 
W toku badań rozważano, czy zarządzanie to może zostać uznane za zarządzanie wiedzą.

Zarządzanie wiedzą stanowi zintegrowane, systematyczne podejście do identyfi kowania, zarządzania i dziele-
nia się całymi zasobami informacji organizacji, włączając do tego bazy danych, dokumenty, politykę i procedury, 
a także przeszłe ekspertyzy i doświadczenia posiadane przez pojedynczych pracowników [Błaszczuk i in. 2004]. 
Zarządzanie wiedzą jest systemem zaprojektowanym dla zapewnienia organizacji zdobywania, analizowania, 
oraz wykorzystywania wiedzy w celu podejmowania szybszych, mądrzejszych i lepszych decyzji [Mazurkiewicz 
2003]. Proces zarządzania wiedzą obejmuje takie etapy, jak: lokalizowanie wiedzy, pozyskiwanie wiedzy, wery-
fi kowanie i rozwijanie wiedzy, dzielenie się wiedzą oraz zachowywanie i chronienie wiedzy [Probst i in. 2002]. 
Model organizacji zorientowanej na wiedzę posiada następujące cechy bazowe [Grudzewski, Hejduk 2004]:
 – wiedza stanowi podstawowy czynnik wytwórczy, inicjuje tworzenie wartości, podkreśla koncentrację 

na niematerialne dobra organizacji,
 – ukierunkowanie pracownika na przewidywanie przyszłych decyzji klienta,
 – zarządzanie wewnętrzne, poprzez tworzenie wewnętrznej bazy danych i sprawna wymiana danych 

pomiędzy pracownikami,
 – udostępnianie otoczeniu wytworów, tworzonych z wykorzystaniem wiedzy technicznej z narzędziami 

technologicznymi (m.in. patentów, programów, metod, technik),
 – tworzenie warunków współpracy służących wieloletniej relacji,
 – zapewnienie systemów informacyjnych, mających za zadanie wesprzeć procesy komunikowania się 

oraz rozwijania kompetencji pracowników,
 – zatrudnianie specjalistów o adekwatnych kompetencjach zawodowych,
 – ukierunkowanie ostaw pracowników na samorealizację i zaangażowanie w tworzenia dobra klienta.

Dla ustalenia, czy w ośrodkach doradztwa rolniczego zarządza się wiedzą, zastosowano test zarzą-
dzania wiedzą. Test zawierał 50 stwierdzeń dotyczących:
 – samodzielności myślenia i działania pracowników,
 – stylów kierowania,
 – dostępności wiedzy organizacyjnej, 
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 – alokacji wiedzy organizacyjnej, 
 – uznawania wiedzy za element strategiczny organizacji, 
 – dzielenia się wiedzą,
 – rozwijania wiedzy organizacyjnej. 

Każdemu ze stwierdzeń przypisano 4 odpowiedzi do jednokrotnego wyboru, charakteryzujące wystę-
powanie zjawiska opisanego danym stwierdzeniem. Uzyskano następujący uśredniony wynik wskazań 
poszczególnych odpowiedzi:
 – nigdy/nie/ nie zgadza się – wskazało 12,50% ośrodków,
 – co jakiś czas /trochę mniej – wskazało 18,38% ośrodków,
 – często/zazwyczaj wskazało – 35,00% ośrodków,
 – zawsze/tak /zgadza się – wskazało 34,13% ośrodków.

W zakresie stwierdzenia „dopuszcza się popełnianie błędów; niepowodzenia nie są karane; ludzie 
uczą się wzajemnie ze swoich pomyłek i otwarcie na ich temat dyskutują”, większość ośrodków (37,50%) 
wskazało odpowiedź: co jakiś czas/trochę mniej, następnie (25,00%) – często/zazwyczaj. W zakresie 
stwierdzenia: „pracownicy wiedzą gdzie w ośrodku należy szukać określonej wiedzy; dokładnie wiado-
mo, kto dysponuje jaką wiedzą”, większość ośrodków (75,00%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/
zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „pracownikom pozostawia się przestrzeń na myślenie, naukę 
(świadomą i nieświadomą), działanie, nawiązywanie nieformalnych kontaktów, zdobywanie doświadczeń, 
eksperymentowanie i podejmowanie ryzyka”, większość ośrodków (37,50%)wskazało odpowiedź: 
często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „Systemy informacyjne zarządzania są zintegrowane i stale 
uaktualniane”, większość ośrodków (37,50%) wskazało odpowiedź: często/zazwyczaj. W zakresie 
stwierdzenia: „Wiedza niezbędna dla podejmowania ważnych decyzji jest zazwyczaj łatwo dostępna”, 
większość ośrodków (50,00%) wskazało odpowiedź: często/zazwyczaj, natomiast odpowiedź: zawsze/
tak/zgadza się, wskazało 37,50% ośrodków W zakresie stwierdzenia: „Nie ma barier utrudniających 
wykorzystywanie i wymianę wiedzy”, większość ośrodków (57,14%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/
zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „Pracownicy posiadają wiedzę pozwalającą na prawidłowe kate-
goryzowanie, wykorzystywanie i podtrzymywanie wiedzy”, ośrodki wskazywały odpowiedzi: zawsze/
tak/zgadza się (62,50% ośrodków) oraz często/zazwyczaj (37,50% ośrodków). W zakresie stwierdzenia: 
„Ośrodek posiada sieć pracowników wiedzy”, większość ośrodków (43,75%) wskazało odpowiedź: 
nigdy/nie/nie zgadza się. Jednak 25% ośrodków wskazało na posiadanie takich pracowników. W zakre-
sie stwierdzenia: „Struktura ośrodka jest prosta, ma niewiele szczebli w hierarchii i składa się z autono-
micznych jednostek organizacyjnych”, większość ośrodków (81,25%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/
zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „Urząd charakteryzuje różnorodność (ludzie o różnych korzeniach 
kulturowych i stylach uczenia się), łączenie podejścia planowego z intuicyjnym, ludzie pełniący różne 
role w zespołach etc”, większość ośrodków (43,75%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/zgadza się. W 
zakresie stwierdzenia: „istnieje aktywny program rozwoju nowych idei, generujący stale nową wiedzę”, 
jednakowe liczby ośrodków (po 37,50%) odpowiedź: nigdy/nie/nie zgadza się, oraz odpowiedź: często/
zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „Nie ma rywalizacji między pracownikami; nie podsyca się we-
wnętrznej konkurencji”, jednakowe liczby ośrodków (po 31,25%) odpowiedź:  często/zazwyczaj oraz 
zawsze/tak/zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „w organizacji nie ma atmosfery strachu i nieufności”, 
większość ośrodków (50,00%)wskazało odpowiedź: zawsze/tak/zgadza się. W zakresie stwierdzenia: 
„najwyższe kierownictwo angażuje się w powiększanie organizacyjnej zdolności do nauki i w tworzenie 
organizacji uczącej się”, większość ośrodków (56,25%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/zgadza się. W 
zakresie stwierdzenia: „pracowników zachęca się stale do identyfi kowania i rozwiązywania zespołowo 
wspólnych problemów, udziału w burzach mózgów, generowania kreatywnych idei oraz dzielenia się 
nimi z kolegami”, jednakowe liczby ośrodków (po 37,50%) wskazało odpowiedź: co jakiś czas/trochę/
mniej, oraz odpowiedź: zawsze/tak/zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „kierownicy posiadają wiedzę 
istotną dla sukcesu organizacji”, większość ośrodków (56,25%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/zgadza 
się, a pozostałe ośrodki – często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „pełniąc funkcje przywódcze, 
kierownicy łączą w optymalnych proporcjach coachingowy, inspirujący i służebny styl przywództwa; 
zachęcają do poważnego traktowania zagadnień nauki, intensywnej wymiany wiedzy oraz wewnętrznej 
przedsiębiorczości, a także wspierają naukę zespołową i indywidualną”, większość ośrodków (43,75%) 
wskazało odpowiedź: zawsze/tak/zgadza się, a następnie (37,50%) – często/zazwyczaj. W zakresie 
stwierdzenia: „Kierownicy skupiają się stale na rozwijaniu i mobilizowaniu wiedzy pracowników; prze-
kazują im regularnie informacje zwrotne na temat podejmowanych przez nich działań w zakresie 
doskonale nia, rozwoju i nauki”, jednakowe liczby ośrodków (po 37,50% ) odpowiedź: często/zazwyczaj, 
oraz odpowiedź: zawsze/tak/zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „kierownicy posługują się prostym 
językiem w mowie i piśmie; są zorientowani na działanie i starają się ułatwiać „naukę przez praktykę”, 
większość ośrodków (75,00%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/zgadza się. W zakresie stwierdzenia: 
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„Kierownicy wiedzą, którzy pracownicy dysponują cenną i rzadką wiedzą; wewnętrzne źródła specjali-
stycznej wiedzy zostały zlokalizowane”, większość ośrodków (68,75%) wskazało odpowiedź: zawsze/
tak/zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „Wyznaczono kierownika wiedzy, osobę która ukierunkowuje, 
stymuluje i ułatwia proces nauki; jej najważniejszymi umiejętnościami są rozumienie, przetwarzanie, 
przekazywanie i wymiana wiedzy”, większość ośrodków (62,50%) wskazało odpowiedź: nigdy/nie/nie 
zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „zarządzanie wiedzą jest zagadnieniem strategicznym będącym 
istotną częścią wspólnych ambicji urzędu”, większość ośrodków (37,50%) wskazało odpowiedź: często/
zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „podstawowe kompetencje urzędu rozwijane są w nieprzerwanym 
procesie zbiorowej nauki”, większość ośrodków (50,00%) wskazało odpowiedź: często/ zazwyczaj. W 
zakresie stwierdzenia: „urząd formułuje co najmniej pięć celów ogólnych oraz powiązanych z nimi 
mierników wyników dotyczących wiedzy i nauki”, większość ośrodków (50,00%) wskazało odpowiedź: 
nigdy/nie/nie zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „w osobistych celach kierowników znajdują się co 
najmniej trzy cele ogólne oraz odnośne mierniki wyników dotyczące wiedzy i nauki uzgodnione z am-
bicjami organizacji”, jednakowa liczba ośrodków (po 37,50%) wskazało odpowiedź: nigdy/nie/nie 
zgadza się, oraz często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „informacje o klientach maja wartość 
strategiczną”, jednakowa liczba ośrodków (po 31,25%) wskazało odpowiedź: co jakiś czas/trochę/mniej, 
oraz często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: pracownicy nie chomikują wiedzy, ale spontanicznie 
się nią dzielą, systematyczna, intensywna wymiana wiedzy odbywa się nie tylko między jednostkami, 
ale również między zespołami i działami organizacji”, większość ośrodków (56,25%) wskazało odpo-
wiedź: często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „kultura organizacyjna sprzyja wzrostowi zasobów 
wiedzy; akcent kładzie się w niej raczej na działanie, niż przesadne gadulstwo; charakteryzuje ją prosto-
ta i otwarta komunikacja”, większość ośrodków (50,00%) wskazało odpowiedź: często/zazwyczaj. W 
zakresie stwierdzenia: „do problemów podchodzi się holistyczne i systemowo; w tym celu opracowuje 
się i stosuje rutynowe procedury”, jednakowa liczba ośrodków (po 37,50%) wskazało odpowiedź: co 
jakiś czas/trochę/mniej, oraz często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „luki wiedzy są stale i syste-
matycznie identyfi kowane; podejmuje się działania w celu ich zmniejszania i eliminacji”, większość 
ośrodków (56,25%) wskazało odpowiedź: często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „ważna wiedza 
ukryta jest przekształcana w jawną za pomocą obrazów i metafor, a następnie analizowana i rozpowszech-
niana w całej organizacji”, większość ośrodków (37,50%) wskazało odpowiedź: nigdy/nie/nie zgadza 
się, a także odpowiedź co jakiś czas/trochę/mniej (31,25% wskazań). W zakresie stwierdzenia: „do 
szerokiego rozpowszechniania wiedzy wśród pracowników wykorzystuje się łatwe w obsłudze systemy 
informatyczne i komunikacyjne”, większość ośrodków (56,25%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/
zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „zdobyta i wypracowana wiedza jest stale rejestrowana i udostęp-
niana każdemu członkowi organizacji”, jednakowa liczba ośrodków (po 31,25%) wskazało odpowiedź: 
co jakiś czas/trochę/mniej, oraz często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „pracownicy posiadający 
cenną i rzadką wiedzę krążą między działami i uczestniczą w licznych zespołach doskonalących”, więk-
szość ośrodków (43,75%) wskazało odpowiedź: co jakiś czas/trochę mniej. W zakresie stwierdzenia: „w 
ośrodku panuje atmosfera sprzyjająca nauce, którą cechuje pozytywne myślenie, poczucie własnej 
wartości, wzajemne zaufanie, gotowość do działań zapobiegawczych, podejmowanie odpowiedzialności 
za wyniki fi rmy, otwartość, radość i pasja; pracowników zachęca się do ciągłego analizowania sposobu, 
w jaki pracują i do modyfi kowania go w razie potrzeby”, większość ośrodków (50,00%) wskazało od-
powiedź: często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „początek i kierunek procesów nauki wynika z 
istniejących lub oczekiwanych problemów; problemy postrzegane są jako okazja do nauki i zmian; 
konfl ikty traktuje się jako przeszkody do pokonania”, większość ośrodków (50,00%) wskazało odpowiedź: 
często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „ludzie pracują i uczą się razem w harmonijnie działających, 
samodzielnych zespołach; wiedza pracowników w zespołach pokrywa się częściowo, a ich osobowości, 
umiejętności i style uczenia się pozostają w równowadze; członkowie zespołów znają ulubione style 
uczenia się, zarówno własne jak i swoich kolegów”, większość ośrodków (37,50%) wskazało odpowiedź: 
często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „wiedza jest stale rozpowszechniana i wcielana w nowe 
usługi i procesy”, większość ośrodków (50,00%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/zgadza się. W zakre-
sie stwierdzenia: „do zdobywania wiedzy wykorzystuje się systematycznie benchmarking; identyfi kuje 
się i propaguje najlepsze praktyki, zarówno te z urzędu jak i spoza niego; zdobyta wiedza jest uogólnia-
na”, większość ośrodków (62,50%) wskazało odpowiedź: często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: 
„wskaźniki wiedzy i nauki są regularnie obliczane i wykorzystywane jako punkt wyjścia dla doskona-
lenia procesów”, większość ośrodków (37,50%) wskazało odpowiedź: nigdy/nie/nie zgadza się. W za-
kresie stwierdzenia: „Wymiana wiedzy w ośrodku odbywa się przez nieformalne kontakty, wewnętrzne 
wykłady, konferencje, spotkania poświęcone rozwiązywaniu problemów i analizie projektów, sesje 
dialogu, raporty wewnętrzne, notatki służbowe”, większość ośrodków (37,50%) wskazało odpowiedź: 
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zawsze/tak/zgadza się. W zakresie stwierdzenia: „dzieleniu się wiedzą sprzyja Internet, intranet, biblio-
teka, wygodne sale konferencyjne, audytorium, skomputeryzowane archiwum oraz system dokumenta-
cji, itp.”, większość ośrodków (62,50%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/zgadza się. W zakresie 
stwierdzenia: „praca jest ciekawa i zróżnicowana. Stosuje się rotację zadań”, większość ośrodków 
(68,75%) wskazało odpowiedź: często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „ocena pracy i rozwój kom-
petencji są przejrzyście powiązane z osobistymi ambicjami jednostek i wspólnymi ambicjami urzędu”, 
większość ośrodków (37,50%) wskazało odpowiedź: często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „kie-
rowników i pracowników ocenia się po tym co robią, a nie po tym jak bardzo wydają się być inteligent-
ni, czy jak dużo mówią”, większość ośrodków (62,50%) wskazało odpowiedź: zawsze/ tak/ zgadza się, 
natomiast pozostałe ośrodki (37,50%) wskazały odpowiedź: często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: 
„wiedza pracowników jest stale rozwijana i uaktualniana przez szkolenia, coaching i programy rozwoju 
talentów”, większość ośrodków (50,00%) wskazało odpowiedź: zawsze/tak/zgadza się, następnie (43,75% 
ośrodków) odpowiedź: często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „realizuje się aktywny program 
rozwoju kompetencji obejmujący wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia, kursy, konferencje robocze, sym-
pozja i seminaria”, większość ośrodków (43,75%) wskazały odpowiedź: zawsze/ tak/ zgadza się. W 
zakresie stwierdzenia: „kompetencje dotyczące wiedzy i nauki są częścią profi lu kompetencji każdego 
pracownika”, większość ośrodków (50,00%) wskazało odpowiedź: często/zazwyczaj. W zakresie stwier-
dzenia: „wiedza pracowników odchodzących z organizacji jest przekazywana ich następcom”, większość 
ośrodków (50,00%) wskazało odpowiedź: często/zazwyczaj. W zakresie stwierdzenia: „pracownicy, 
którzy wspomagają zbiorową naukę w interesie całej organizacji oraz stale dzielą się swoją wiedzą z 
kolegami, są lepiej wynagradzani i mają większe szansę na awans”, większość ośrodków (43,75%) 
wskazało odpowiedź: często/zazwyczaj.

Podsumowanie
Wdrażanie strategii gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa wiedzy wymaga wysokiej jakości 

kadr jednostek organizacyjnych uczestniczących w tych procesach. Przyjęto, że ze względu na cele i 
zadania, do takich jednostek należą ośrodki doradztwa rolniczego. Kształtują przestrzeń gospodarczą 
na obszarach wiejskich i realizują przedsięwzięcia z zakresu kształcenia ustawicznego wobec rolników 
i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Tworzenie i udostępnianie zasobów wiedzy tych ośrodków 
ma wpływ na tempo i zakres przemian na obszarach wiejskich. W wyniku badania potwierdzono, że 
kierownicy ośrodków podejmują i realizują przedsięwzięcia dotyczące rozwoju kompetencji zawodowych 
pracowników, szczególnie, jeżeli pracownicy sami wykazują zainteresowanie własnym rozwojem. Należy 
uznać to za pozytywne zjawisko, gdyż jakość kadr ma wpływ na tempo i zakres przemian na obszarach 
wiejskich. W wyniku badań ustalono, że orientacja kierownictwa ośrodków na systemowe narzędzia zarzą-
dzania wiedzą jest niewielka. Nie są tworzone i wykorzystywane wyspecjalizowane stanowiska, których 
celem byłoby kształtowanie mechanizmów tworzenia, rozwijania i powielania wiedzy organizacyjnej. 
Ośrodki, jako organizacje, nie stymulują procesów nauki i dzielenia się wiedzą. W strategiach działania 
ośrodków oraz na stanowiskach kierowniczych nie formułuje się celów związanych ze świadomym 
kształtowaniem i rozwijaniem wiedzy organizacyjnej. Ośrodki nie podejmują działań nakierowanych 
na pozyskanie wiedzy ukrytej w celu jej wprowadzenia do zasobów organizacyjnych, dostępnych dla 
innych pracowników. W zasadzie nie stosuje się lub stosuje w niewielkim stopniu wskaźników wiedzy i 
nauki, w tym jako podstawy do doskonalenia procesów organizacyjnych. Walorem ośrodków jest prosta 
struktura organizacyjna i kompetencje zawodowe pracowników.
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Summary
In the paper results of analyses of various components of processes resulting in the knowledge management at 

centres of the agricultural extension were presented. The theoretical issues concerning the knowledge management 
and results of the questionnaire survey conducted at centres in 2010 were being analysed. An establishment was a 
goal of the questionnaire survey whether and what step centres apply mechanisms of the knowledge management 
in. A test of the knowledge management aimed at the self-assessment of qualities concerning managing with using 
mechanisms was used for examinations of organizational knowledge. As a result of analyses they established that 
centres applied some mechanisms of the knowledge management, particularly in areas concerning employees and 
managers. Mainly by supporting processes of the development of competence of professional persons the employed. 
However they acknowledged that centres didn’t apply mechanisms of system shaping the organizational knowledge 
base, including in order to make available to her as part of processes of sharing know
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